GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 48.O (29-11-2016)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 29-11-2016
Weeknummer 48.O

Aanwezig: wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut, secretaris Van Dam
Afwezig: burgemeester Sijbom

Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 47.O
d.d. 22-11-2016

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 47.NO
d.d. 22-11-2016

Conform akkoord.

4

DV

Verslag BenW week 47A.NO
d.d. 24-11-2016

Conform akkoord.

5

BSP

16Z02956
16.0021653
01-11-2016

Concept Verordening Jeugdhulp
2017
INFO:
In de Jeugdwet is geregeld dat
gemeenten de verantwoordelijkheid
hebben over een breed pakket aan
taken op het gebied van jeugdhulp.
De Verordening Jeugdhulp 2017
werkt praktisch uit hoe de gemeente
Losser die taken gaat uitvoeren.

1. Instemmen met de concept
Verordening Jeugdhulp 2017.
2. Deze conform de
Inspraakverordening 6 weken ter
inzageleggen en ter advisering
voorleggen aan de participatieraad.

6

BCO

16Z03198
16.0024253
16-11-2016

Onderzoek vrije openingstijden
horeca
INFO:
Door de raad is door middel van een
motie op 11 oktober 2016 verzocht
om een onderzoek naar vrije
sluitingstijden in Losser. Middels een
enquête onder horecabedrijven,
omwonenden, politie en dorpsraden
is onderzoek gedaan. De resultaten
hiervan zijn verwerkt in het
bijgevoegde document.

1.De raad op de hoogte stellen van de
resultaten van het onderzoek;
2. Eerst dan mee werken aan een proef
met vrije sluitingstijden als er heldere
afspraken zijn gemaakt, aan
gezamenlijke voorwaarden is voldaan
en draagvlak is bij horeca,
ondernemers, inwoners, gemeente en
politie;
3. de afspraken, voorwaarden en
financiële consequenties vast leggen in
een convenant;
4. gesprekken met de horeca en
inwoners organiseren om de enquête te
bespreken.
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BSP

16Z03081
16.0023001
03-11-2016

Definitieve afrekening
budgetsubsidie St. Fundament
2014 en 2015
INFO:
Stichting Fundament heeft voor de
uitvoering van haar activiteiten in
2014 en 2015 een budgetsubsidie
ontvangen.
Definitieve afrekening moet
plaatsvinden.
De jaarrekeningen 2014 en 2015 zijn
ingediend. Op 12 juli 2016 heeft uw
college besloten de subsidie voor
2014 en 2015 in elk geval met een
bedrag van respectievelijk
€ 190.212,-- en € 82.897,-- lager vast
te stellen dan verzocht. Daarnaast
diende overleg plaats te vinden over
niet bestede subsidiegelden ad
€ 120.251,- en over de wijze waarop
de voor 2014 ingestelde reserves
kunnen worden verminderd om
daarna de definitieve subsidies voor
2014 en 2015 vast te stellen. Wij
stellen u thans voor de
budgetsubsidies over de jaren 2014
en 2015 definitief vast te stellen

1. De definitieve budgetsubsidie over
het jaar 2014 aan Stichting Fundament
met een bedrag van
€ 190.212,-- lager vast te stellen.
2. De definitieve budgetsubsidie over
het jaar 2015 aan Stichting Fundament
met een bedrag van
€ 82.897,-- lager vast te stellen.
3. De niet bestede subsidiemiddelen
over 2015 tot ten hoogste een bedrag
van € 120.251,-- te betrekken bij de
definitieve vaststelling van de hoogte
van de budgetsubsidie over het jaar
2016.
Besluit van 24-11-2016

